
ه أي اوزه ل إلي تقر تتج ع والمس رار موض ا الق ال كم ه ق الى الل ((:  تع
مم كك لل فض فف ي لو مر ل

ل رر ا لق لت مس عع كم لتعا لم لل ى لو نن فإ ((:  وقال]36)[البقرة:) فحني
من مم لل لأ لع لض لج مر ل

ل ررا ا لرا وقققال القققرار موضع فالمستقر]61)[النمل:) لق
لمعا:  تعالى لو من ((  نة فم مب فض فف ي لدا مر ل

ل مل ا لللل ى فإ فه لع مللل لهللعا ال كق مز كم فر لللل مع لي لو
لهعا مر لق لت مسلل لهعا كم لع لد مو لت مسلل كم تجققري الققذي القققرار هققذا فمققا]6)[هققود:) لو

اا هما أو مكان قرار أو زمن قرار هو هل ؟ إليه الشمس فققي ثبققت ؟ جميع
اللققه صققلى النققبي مع كان أنه عنه الله رضي أبي ذر عن الصحيح الحديث

أيللن ( أتدري:  فقققال الشققمس غربققت حيققن المسققجد في وسلم عليه
تللذهب ( فإنهللعا:  " قال أعلم ورسوله الله: "  أبو ذر  قال) تذهب

: قققرأ  ثققم) مسللتقرهعا فللذلك وتسللتأذن العللرش تحللت وتسللجد
كس مم مش لوال فري ((  مج رر لت لق لت مس كم لهعا فل لك لل فللل كر لذ فدي مقلل فز لت فزيلل لع مل فم ا فلنيلل لع مل )) ا

لنهققا مكقاني ؟ زمقاني وإل مكقاني مسقتقرها أن علقى يدل الحديث وهذا
ليسققت الشققمس لن كيفيتققه نعلققم ل السجود وهذا ، العرش تحت تسجد

ول أعظققم مخلققوق هققو بققل البشققر بسققجود سققجودها يقاس حتى كالبشر
اا تسجد كيف ندري أو سققائرة وهي تسجد هي هل السؤال علينا يرد ل فإذ
في مستمرة تزال ل وهي وتستأذن تسجد إنها نقول أن يصح وكيف تقف

ذكققر بعققد اللققه شققاء ان عليهققا نجيب واليرادات السئلة هذه كل ؟ الفق
. الفوائد

يعنققي القيامقة يقوم تكويرهقا عند وذلك زمني مستقر المستقر أن وقيل 
هققو الققذي القيامققة يققوم إلققى تجققري يعنققي القيامة يوم سيرها منتهى عند

. الزمني قرارها موضع
واليمنيققة الشمالية البروج في تنقلها منتهى بالمستقر المراد : إن وقيل 

ل الجنققوب إلققى تنتهي حد ولها تتجاوزه ل الشمال من إليه تنتهي حد فلها
اا المستقر يكون هذا على وبناء تتجاوزه اا زماني في سيرها غاية لن ومكاني
الشققمال فققي سققيرها غايققة لن نعم الشتاء فصل ابتداء به يكون الشمال

فصل ابتداء الجنوب في سيرها وغاية القيل الصيف فصل ابتداء به يكون
الشققمس هققذه فالشققمس ومكققاني زمققاني مسققتقر أو قققرار فهذا الشتاء

مققن فيهققا بمققا وتعالى سبحانه خلقها الذي إل قدرها يعلم ل التي العظيمة
وكققل غايققة لققه شققيء ) كققل) لهعا لمستقر (( تجري العظيمة المصالح

 وجل عز الله إلى ؟ من إلى منتهى له شيء
(( العلنيللم ملكه ) في) العزيز (( تقدير جريها ) أي) (( ذلك:  قال 
العلنيللم العزيز (( تقدير لمستقرها جريانها ) أي) (( ذلك ، ) بخلقه)
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هققذه ) لن) (( العزيز الكريققم السققم هققذا إلققى هنا التقدير ) وأضاف)
العزيققز باسققم أتى ولهذا قاهر وسلطان قوة إلى تحتاج العظيمة الشمس

:  معاني ثلثة يشمل أو يتناول العزيز لن
ال في أما ، امتناعه في والعزيز ، قهره في والعزيز ، قدره في : العزيز أو

فمعناه قهره في وأما ، أحد يماثله ل عظيم شأن ذو الله أن فمعناه قدره
:  الجاهلي الشاعر يقول المطلق والسلطان الغلبة له الله أن

لنيس المغلوب *** والرشرم الطعالب والله المفر " أين
" الغعالب

العليققم أمققا ، وعيققب نقققص كققل عققن ممتنع أنه فالمعنى امتناعه في وأما
ول بجهل يسبق لم كامل تعالى الله فإن الشامل الكامل العلم ذو فمعناه
كه:  تعققالى اللققه قققال وكققبير صققغير لكل وشامل ، نسيان يلحقه لد من فع لو  ))

كح فت لفعا فب لم مني لغ مل لهعا ل ا كم لل مع مل لي لو فإ كم كه لل مع لي رر ففلل ي لمللعا لو لبلل مل فر ا محلل لب مل لمللعا لوا لو
كط كق مس من لت نة فم لقلل لر مل لو لهللعا فإ كم لل مع نة لول لي مبلل فت ففلل ي لح لمللعا كل فض كظ مر ل

ل لول ا
نب مط نس لول لر فب مل ليعا نب فف ي فإ لتعا نن فك فبنيلل فققي كتققب ومققا]59)[النعققام:) كم
اا كان أن بعد إل مبين كتاب يكتققب ل المجهول إذ وجل عز الله عند معلوم
جملققة شققيء بكققل محيققط وأنققه وجققل عققز اللققه علم سعة على يدل فهذا

ال اا وتفصي حيققث مققن كمققاله ، الشامل الكامل العلم ذو فمعناه فالعليم إذ
صققغير لكققل شققامل لنققه وشققموله ، نسيان يلحقه ول بجهل يسبق لم إنه

العزيللز تقللدير (( ذلك:  يقققول ، أحققد فققي مققا هنققا ، هنققا تعال ، وكبير
ليست الشمس لن المقام لمناسبة السمين هذين الله ) فذكر) العلنيم
عقزة إلقى يحتقاج عظيقم شقيء هقو بقل قياده يسهل الذي الهين بالشيء

.  نعم علم وإلى
لر: قال ثم لم لق مل لوا ففيققه والنصب الرفع قراءتان ) فيه) (( القمر) )  (( 

(( قدرنعاه خبره مبتدأ أنه على ) بالرفع) (( القمر العراب في وجهان
يفسققره محققذوف لفعققل مفعققول أنققه علققى ) بالنصققب) (( القمر و ) ،)

فققي والنصققب الرفققع يتسققاوى وهنققا الشققتغال بققاب مققن فيكون المذكور
اسققمية ) جملققة) تجللري (( الشمس قبلققه الققتي الجملة لن الرجحان

إذا الرفققع يترجح أنه والمعروف الوجهان القمر في جاز فلهذا فعل خبرها
علققى عطققف إذا النصب ويترجح اسمية جملة على عنه المشغول عطف
   فعلية جملة
مللعا يفسره بفعل منصوب وهو والنصب بعالرفع والقمر: "  قال

ول منققازل القمر وقدرنا هذا على والتقدير المذكور يفسره " يعني بعده
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قققدرناه القمققر وقققدرنا : التقققدير النققاس بعققض يقول كما تقول أن حاجة
سسر المفسر بين يجمع ل إذ ؟ ليش التقدير فقل تقدر أن أردت فإذا والمف

وقققدرنا وجققل عز يقل لم لماذا قلت فإذا نعم منازل ؟ إيش القمر وقدرنا
صققار فعققل خبرهققا الققتي السمية بالجملة أتى إذا لنه قلنا ؟ منازل القمر
مرتين القمر إلى التقدير هو اللي الفعل أسند ، مرتين إليه هذا أسند كأنه
اا اسمه بذكر مرة اا اسم بذكر ومرة ظاهر اللققه ) قال) (( قدرنعاه مضمر

كه (( والقمر:  تعالى لنعا مر مد لل(( سيره حيث ) من) لق فز لنعا لم الله ) تقدير)  
هققذا علققى يققأتي أن يمكققن التقدير بهذا ) لنه) (( منعازل القمر وجل عز

تغيققر مققا التقدير هذا ولول الخرى عن ليلة كل يتغير نشاهده الذي الوجه
ال وعشرين ثمانية منازل مقدر لكنه المعروفققة النجققوم حسققب علققى منز
وعشققرين تسع كان إن واحدة ليلة ويبقى منزلة ينزل ليلة كل العرب عند

يعنققي الستسققراء ليققالي الليلتققان هاتققان تسققمى ثلثيققن كان إن ليلتان أو
الشهر آخر في وإما التالي الشهر أول في إما القمر فيها يختفي الختفاء
) ثمانيققة) منللعازل قللدرنعاه (( والقمر:  وجققل عققز اللققه يقول السابق

ال وعشرين إن ليلققتين ويسققتتر شهر كل من ليلة وعشرين ثماني في منز
اا ثلثين الشهر كان اا وعشققرين تسققعة كققان إن وليلققة يومقق أراد ومققن يومقق

فققي سققيما ول ذلققك في العلم أهل كتبه ما فليقرأ هذا العلم في التفصيل
الله قدره القمر ، التقدير هذا في عجيبة أشياء على اطلعوا فإنهم عصرنا
اا منزلة يوم كل منازل ولهذا الخرى عن ؟ إيش عن ليلة كل يختلف هو إذ
اا يبدوا قققرب كلما الشمس من قربه بحسب يصغر يعود ثم يكبر ثم صغير
ونفسققه الشمس نور من مستمد القمر نور لن نوره ضعف الشمس من

لنعا:  تعققالى اللققه قققال كمققا مظلم جرم إضاءة فيه ليس مل لع لج لو لل ((  منيلل مل ال
لر لهعا من فن لوال مني لت لي لنعا آ مو لح لم لة لف لي فل آ منيل مل لنللعا ال مل لع لج لة لو ليلل فر آ لهلعا من رة ال لر فصل مب )) كم

اا يستفيد ل مظلم جرم فهو]12[السراء: الشمس قابل فإذا بغيره إل نور
فكلمققا كققروي السققير لن المقابلققة كققثرت عنها أبعد كلما النور فيه حصل
إذا فيمققا نققورا يمتلئ ولهذا المقابلة زادت ارتفع إذا المقابلة ضعفت قرب
يعنققي ، حينئققذ المقابلققة لتمققام المغققرب في والشمس المشرق في كان

اا فيمتلئ بينهما التقابل هكذا يكون الجققزء ؟ منققه المنير الجزء هو وما نور
كققانت إذا الشققتاء أيققام فققي تجده ولهذا الشمس يلي الذي هو منه المنير

تكققون الصققيف أيققام في ، المشرق نحو قوسه فتحة تكون خلفه الشمس
ال عنه تكون الشمس لن الجنوب نحو قوسه فتحة عنهققا يكققون وهو شما
اا ويكققون يسققتدبرها حيققث الشققتاء وفققي الجنققوب نحققو فتحته فتجده جنوب
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يظن الذي الناس بعض يغلط ولهذا المشرق نحو تكون فتحته تجد وراءها
اا قوسه... يعني القمر فتحة اتجاه أن هذا الجنوب إلى أو الشرق إلى دائم

... هذا تعرف أن أردت وإذا بصواب ليس
مت ى منعازل (( قدرنعاه:  يقول طيب لد لح رأي فققي منققازله آخر ) في) لععا
فن(( العين كجو مر كع مل لكعا فم   فدي لق مل يققرق فققإنه عتق إذا الشماريخ كعود  أي)) ا

(( كعالعرجون المنازل هذه تقدير بعد القمر عاد حتى ، ويصفر ويتقوس
هققذا بالققذال عرجققود عندنا العامية اللغة في يسمى ) العرجون) القديم
يتقققوس يبققس إذا وهققو النخققل طلع في الذي الشماريخ أصل هو العرجود
القققديم العرجققون بهققذا العين رؤية في القمر وجل عز الله فشبه ويصفر

اا يبدو أنه أي اا أصفر دقيق غيققر ول البليققغ التشققبيه بققاب مققن وهققذا متقوس
هققو البليققغ التشققبيه ، التشققبيه أداة ذكققرت لنققه ؟ ليش البليغ غير ؟ البليغ
فالتشققبيه أحققدهما ذكققر فققإن الشققبه ووجققه التشبيه أداة فيه يحذف الذي
:  يقول طيب ، ببليغ ليس
مت ى((  لد لح فن لععا كجو مر كع مل فم لكعا فدي لق مل  ) .) ا

كس (( ل مم مش فغ ي ال لب من لهعا لي من لل لك لأ فر مد لر كت لم لق مل كل لول ا مني مل كق ال فب لهعار لسعا من ال
أمققر هققذا وأن لهققا لمسققتقر تجققري الشققمس أن وجل عز الله ذكر ) لما)ف

ينزلهقا منقازل القمقر ققدر تعقالى اللقه وأن العليقم العزيقز قبل من مقدر
اا امتلئه بعد يعود حتى منزلة ، منزلة أن بين القديم كالعرجون فيصير نور

اا يتصادم أن يمكن ل النظام هذا اللققه عند من ؟ من عند من مقدر لنه أبد
(( ل:  قققال يتعققداها ول يتجاوزهققا ل منققازل العليققم العزيققز وجققل عققز

كس مم مش فغ ي ال لب من لهعا لي من لل لك لأ فر مد لر كت لم لق مل  يمكن ) بمعنى) (( ينبغ ي) ) ا
: بمعنققى نقققول أن الولققى " لكققن ويصللح يسهل: "  يقول والمؤلف 

جقاءت إذا أنقه علينا مر وقد القمر تدرك أن للشمس يمكن ل يعني يمكن
المتنققاع غايققة الممتنققع بمعنى فهي القرآن في ينبغي ما أو ينبغي ل كلمة

لمعا:  تعالى كقوله لو فغ ي ((  لب من فن لي لم مح مر من فلل لذ لأ فخلل مت ردا لي لللل ]92)[مريققم:) لو
ال ( إن:  والسلم الصلة عليه النبي وقال مستحيل ذلك أن يعني مستحي

اا طيب مستحيل ذلك أن  أي) ينعام أن له ينبغ ي ول ينعام ل الله (( إذ
لهققا ينبغي ل الشمس ) أصلها) لهعا ينبغ ي الشمس (( ل...) ) ينبغ ي

(( ل:  قققال كلهققا برأسها السمية الجملة المنفي ليكون النفي قدم لكن
كس مم مش فغل ي ال لب من لهلعا لي من لل لك لأ فر مد لر كتل لمل لق مل تققدرك أن يمكققن ل ) يعنققي) ا

ال ، الليل في معه فتجتمع القمر زمققن فققي تخرج أن يمكن ل غابت إذا مث
الثانيققة السققاعة وتخققرج عشققرة الثانيققة الساعة تعود أنها قدرنا فإذا الليل
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في تطلع أن يمكن ل ساعة عشرة اثنا تكون وطلوعها غروبها بين عشرة
خلف هققذا لن ساعات ثمان وطلوعها غروبها بين فيكون الثامنة الساعة
تسققير جعلهققا والققذي لهققا وجل عز الله قدره الذي التقدير خلق ، التقدير

أن يمكققن ل وأنققه الكققون هققذا ونظام تعالى الله قدرة لتمام ؟ لماذا عليه
مس يجمع فإنه القيامة يوم جاء إذا لكن يضطرب ول يختلط والقمقر الش

لم يختلط النظام كل بل الفلك نظام ويختلط مو ليلل كل ((  مد لبلل كض كت مر ل
ل لر ا منيلل لغ

فض مر ل
ل كت ا لوا لم مس كزوا لوال لر لب فه لو مل فد فل فح لوا مل فر ا مهعا لق مل ]48)[إبراهيم:) ا

النهققار يسققبق ل الليققل ) يعني) النهعار سعابق اللنيل (( ول:  قال كذلك
الليققل ) كققأن) النهعار سعابق اللنيل (( ول:  قال هنا بعده إل يأتي ل بل
النهققار الليل يسبق أن وجل عز الله فنفى النهار يسبق أن يمكن الذي هو

ذكر وجل عز الله فيكون النهار انتهاء قبل يأتي ل الليل أن : المراد قيل ،
كس (( ل:  لقوله الشروق مم مش فغ ي ال لب من لهعا لي من لل لك لأ فر مد لر كت لم لق مل ) يعنققي) ا

) ل) النهللعار سللعابق اللنيل (( ول الليل في تطلع أن للشمس يمكن ل
تغققرب الشققمس أن قققدرنا إذا طيققب النهققار زمن في يأتي أن لليل يمكن

ال التاسققعة الساعة تغرب أن يمكن فل عشرة الثانية الساعة لققو لنهققا مث
وقيققل أجزائققه بعققض فققي ولققو النهققار الليل لسبق التاسعة الساعة غربت

النهققار محققل يحققل الليققل ل ) أي) النهللعار سللعابق اللنيل (( ل المعنققى
اء ليلتان فيتوالى أن لليل يمكن فل القولين كل على صحيح والمعنى ، سوا

مكققان فققي كلققه الليققل يققأتي أن يمكققن ول النهار من شيء بقي وقد يأتي
بل العزيز بأنه نفسه وصف الذي وجل عز الله تقدير ينافي هذا لن النهار
رل((:  قال ، العليم العزيز بأنه نفسه سمى كك لو نك فف ي   لل لن لف كحو لب مسلل )) لي

، والنجققوم والقمر الشمس من إليه المضاف عن عوض ) تنوينه) (( كل
ذكققر مققا لنققه والقمققر الشققمس مققن والصققواب مققذكورة غيققر هنا النجوم

نك ففلل ي((  ، هنققا النجققوم لللل لن لف كحو لب مسلل ) مسققتدير) فلللك (( فلل ي )) لي
والنهققار والليققل والقمققر الشمس من كل يعني ) يسيرون) (( يسبحون

، المغققزل فلكققة ومنه المستدير الشيء هو , والفلك الفلك في يسبح كل
، المغققزل رأيتم قد ولعلكم أعله في المستدير الشيء في المغزل فلكة
أعله فققي الطققارف شقبه مقن شقيء لقه الصقوف النسققاء بقه تغزل الذي

والقمققر الشققمس فيققه تققدور مسققتدير الفلك ، المغزل فلكة هذا مستدير
أدق المعنققى ولكققن يسققيرون ) أي) (( يسبحون:  وقوله والنهار والليل

فققي عائمقة هقذه فكققأن المقاء فقي العوم هو السبح لن المؤلف قال مما
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هققي بل ماء على أو مسطحة أرض على تسير ليست تدور الواسع الفلك
.  الفق هذا في تعوم
اللققه يسلخه حيث الليل في العظيمة الية : هذه الكريمة الية فوائد ومن

اا النهار منه يسلخ تعالى أنه على يدل وهذا الشاة جلد منه يسلخ كما سلخ
اا يأتي اا شيئ . فشيئ
اا الكريمة الية فوائد ومن (( نسلخ:  لقققوله الظلم هققو الصل : أن أيض
طقارئ النهقار وأن الظلم هقو الصقل أن علقى يقدل ) فهذا) النهعار منه
والشمس الشمس من الضوء أصل فإن كذلك وهو منه يسلخ ولهذا عليه

. بعده النور ويأتي الظلم الصل فيكون الليل على وواردة حادثة
هم (( فإذا:  لقوله النعمة بهذه الخلق : تذكير الكريمة الية فوائد ومن

الليققل مققن يسققلخ الذي النهار بهذا علينا الله نعمة لول ) وأنه) مظلمون
اا لكنا تعالى الله قال بهم وضار للناس متعب شك بل وهذا ظلمة في دائم

:
مل  كق مم ((  كت مي لأ لر أ

من ل لل فإ لعلل كه لج مللل كم ال ككلل مني لل لل لع منيلل مل ردا ال لم مر لللل ى لسلل فم فإ مو ليلل
فة لم لنيعا فق مل من ا عه لم لل كر فإ مني فه لغ مل مم ال كك فتني مأ نء لي لنيعا فض لفال فب لن لأ كعو لم مس )[القصص:) لت

71[ .
كس:  قال ثم مم مش لوال فري ((  مج رر لت لق لت مس كم لهعا فل فمققن اليققات آخققر ) إلى) لل

القققرآن وظققاهر الواقققع هققو وهققذا تسققير أي تجري الشمس : أن فوائدها
الققذي وأن العيققن بققرأي تجققري أنهققا المراد وليس ذاتي سيرها أن الكريم

دليققل يقققوم حققتى ظققاهره علققى القققرآن إجققراء والواجب الرض هو يدور
لن القققرآن ظققاهر عن خرجنا إذا وجل عز الله أمام حجة لنا يكون صريح
إن قققال فققإذا بخلقققه العليققم وهو وجل عز الخالق هو بالقرآن يتكلم الذي

إننققا نقققول أن يجوز ول تجري الشمس أن نقول أن وجب تجري الشمس
... تجري التي هي ولكن نجري الذين نحن
اا هي التي الشمس هذه : أن فوائدها ومن منتهققى من لها لبد ودائبة دائم

لهققا الخلئققق جميققع أن هققذا علققى ) ويتفققرع) لهللعا (( لمستقر:  لقوله
لم يققزول وسققوف منتهققى فلققه الخلئق من الدنيا في ما كل منتهى مو ليل  ))
كل مد لب كض كت مر ل

ل لر ا مني فض لغ مر ل
ل كت ا لوا لم مس كزوا لوال لر لب فه لو مل فد فل فح لوا مل فر ا مهللعا لق مل ا

.]48)[إبراهيم:)
اا مقدرة الشمس هذه : أن الكريمة الية فوائد ومن اا تقققدير اا بالغقق منظمقق

لك(( :  لقوله فل كر لذ فدي مق فز لت فزي لع مل فم ا فلني لع مل هققذه فققإن الواقع لهذا  ويشهد)) ا
تتققأخر ول تتقققدم ل فلكهققا في وهي تزول أن إلى الله خلقها منذ الشمس
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تنخفققض ول ترتفققع ول عليها تكون أن وجل عز الله أمرها التي السنة عن
ارتفعققت ولققو الرض لحرقققت شققعرة مقققدرا تنخفققض لو : إنها قيل حتى

التقققدير هققذا على جعلها وجل عز الله ولكن الرض لجمدت شعرة مقدرا
. يتغير ل الذي المحكم البديع
العزيققز وهمققا اللققه أسققماء مققن اسققمين : إثبات الكريمة الية فوائد ومن

ويؤخققذ والعلققم العققزة وهمققا تضمناهما صفتين إثبات منهما ويؤخذ العليم
اا منهما .  شيء بكل وعليم أحد لكل غالب وهو الحكم أو الثر إثبات أيض
) مققن) منللعازل قللدرنعاه (( والقمر:  تعالى قوله في الية فوائد ومن

اا فوائدها موضققوع هققو حيققث وجل عز الله آيات من آية القمر هذا أن أيض
اا ليققس ليلققة كققل ينزلها منازل له ذلك ومع فلكه في مقققدر ولكنققه مطلققق

النققاس يعققرف أن هققي المنققازل هققذه من والحكمة ليلة كل ينزلها بمنازل
لو:  تعققالى اللققه قققال كمققا والحسققاب السققنين عققدد كهلل فذي ((  مللل لل ا لعلل لج

لس مم مش رء ال لنيعا لر فض لم لق مل ررا لوا كه كنو لر مد لق لل لو فز لنعا كمللوا(( ؟ ) لمققاذا) لم لل مع لت فل  
لد لد لن لع فنني رس لب ال لسعا فح مل القمققر بمنقازل العالمين إن حتى]5)[يونس:)  لوا

علققى بنققاء المققر أول مققن يحسبوا لم كانوا وإن الشهر من الليلة يعرفون
اا فيها القمر وحلول تتغير ل المنازل هذه لن المنازل معرفة يتغيققر ل أيض

. وجل عز الله عند من منظم فهو
عللعاد (( حللت ى:  لقققوله القيققاس : إثبققات الكريمققة اليققة فوائققد ومققن

علققى يققدل فققإنه القققرآن في مثل أو تشبيه ) وكل) القديم كعالعرجون
فققي تسققمى الققتي لعلة بشيء شيء إلحاق المثل أو التشبيه لن القياس
. الشبه وجه البلغة

اا الله غير على القديم : إطلق الكريمة الية فوائد ومن للمتفلسققفة خلف
لققو خطققأ وهذا القدم هو الله وصف أخص : إن يقولون الذين الفلسفة أو

علققى يققدل ل والقققدم اللققه سققوى به يوصف لم الله وصف أخص هذا كان
فليس ؟ إيش فليس ذلك ومع قديم بأنه الله وصفه العرجون فهذا الزلية

اا الققذين هققؤلء قققول بطلن يتققبين وبققه يكققن لققم أن بعققد حادث أنه إذ أزلي
وصققف : أخققص فيقققال القققدم هو وجل عز الله وصف أخص : إن يقولون

قبلققه ليققس الول هققو اللققه لن قالوا ما على نوافقهم فكنا الولية هو الله
ول أن وأمقا شيء ه مقع اللقه وصقف أخقص الققدم : إن نق ه يوصقف أن ب

. يصح ول يكون ل فهذا الحادث
كس (( ل:  قققال ثققم مم مش فغل ي ال لب من لهلعا لي من لل لك لأ فر مد لر كتل لمل لق مل كل لول ا منيل مل ال

كق فب فر لسعا لهعا من اا فيه آخره ) إلى) ال علققى دليققل : فيققه قبلهققا الققتي الية أيض
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اا يبتدئ حيث القمر نور حيث من الله قدرة يرجققع ثم بقوة يزداد ثم ضعيف
ال لجعله لوشاء إذ وجل عز الله قدرة من هذا فإن الضعف إلى ال كام ممت

اا اا أو دائم اا ناقص . دائم
اا وفيه تققدبر إذا النسققان فإن النسان حال إلى : الشارة الفوائد من أيض

كه:  تعالى الله قال كما النسان لحال مطابق أنه وجد القمر مل فذي (( ال مل ا
مم كك لق لل من لخ نف فم مع مم لض لل كث لع من لج فد فم مع نف لب مع رة لض مو مم كق لل كث لع من لج فد فم معلل لب

نة مو رفعا كق مع رة لض لب مني لرش اا مسققاوية النسان فحال]54)[الروم:) لو لحققال تمامقق
اا يبدو فالقمر القمر أخققذ القوة تكاملت إذا حتى القوة في يزداد ثم ضعيف

.  لحياته بالنسبة النسان وهكذا النقص في
كس (( ل:  تعققالى اللققه قال مم مش فغلل ي ال لب من لهللعا لي من لل لك لأ فر مد لر كتلل لملل لق مل لول ا

كل مني مل كق ال فب فر لسعا لهعا من ل وجل عز الله سنة أن على دليل الية هذه ) في) ال
من ((:  تعققالى اللققه قققال كمققا الصل هو هذا تتغير لل لد لف فجلل فة لت من كسلل فه فل مللل ال

رال فدي مب من لت لل لد لو فج فة لت من كس فه فل مل رال ال فوي مح سققبحانه اللققه فسققنة]43)[فققاطر:) لت
الله على يمتنع بحيث لزمة سنة هي هل ولكن الكون في تتغير ل وتعالى

تتغيققر ل السققنة هققذه بققأن أخبرنا تعالى الله لكن و ل الجواب ؟ يغيرها أن
فققي جققاء كمققا نققون بن ليوشع الشمس حبست ولهذا بتغييرها تتغير لكنها

اا ولهذا الصحيحة الحاديث أيققن من تخرج فإنها الساعة قرب كان إذا أيض
وسققلم عليققه اللققه صققلى النققبي عهد في القمر انشق ولهذا مغربها من ؟

علققى قققادر اللققه لكن تتغير ول تتبدل ل الكونية السنن فهذه فلقتين وصار
. لسبب هذا ويكون يغيرها أو يبدلها أن

ال تخققرج أن يمكققن ل الشققمس : أن الكريمققة الية فوائد ومن يمكققن ل لي
تخققرج أن يمكققن ؟ إيققش فإنه الله قدرة بحسب أما اللهية السنة بحسب

ال ) .) فنيكون (( كن:  يقول الله لن لي
اا الكريمة الية فوائد ومن عليققه يققدخل فل النهققار يسبق ل الليل : أن أيض

اا ليلتان تتوالى بحيث يتقدمه ول  جميع
الكريمققة اليققة هققذه مققن أثرنا ما هو ) هذا) النهعار سعابق اللنيل (( ول

الليقل يكقون ربمقا ولهققذا ظاهرهقا مقن نفهمه ما غير معنى لها يكون وقد
. لنا تبين مما أكثر التعبير هذا من لهم يتبين الفلك علم اهل...عند

اا الكريمة الية فوائد ومن فققي والنهققار والليقل والقمققر الشمس : أن أيض
رل((:  لقوله تدور وأنها المغزل كفلكة مستدير شيء في يعني فلك ككلل لو  
نك فف ي لل لن لف كحو لب مس  .)) لي
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الرابعققة السققماء فققي الشمس : إن يقول من قول : ضعف فوائدها ومن
كققواكب والقمققر والشققمس الكققواكب ويجعلون الدنيا السماء في والقمر
 الدنى إلى العلى من الترتيب هذا على كوكب سماء كل في معينة

"  القمعار بعطعارد فتزاهرت رشمسه من مريخه رشرى "زحل
السققابعة السماء في أعلها هو زحل سماء في واحد كل تكون سبعة هذه
السققماء فققي المشتري يعني شرى ، الفلك علماء من السابقين كلم هذا

في الشمس شمسه من الخامسة السماء في المريخ مريخه ، السادسة
السققماء فققي بعطارد الثالثة السماء في الزهرة فتزاهرت الرابعة السماء
هققذه ترتيققب فيققه الققبيت فهققذا الققدنيا السققماء فققي القمر القمار ، الثانية

الكواكب
"القمعار بعطعارد فتزاهرت رشمسه من مريخه رشرى زحل" 
إنما ونحن وسلم عليه الله صلى الله رسول سنة من ول الله كتاب من ، 

القمققر كققان فققإذا بالكسققوف بعققض فققوق بعضقها الكواكب هذه أن نعرف
لنققه الشققمس تحت الغيم أن نعرف كما تحتها أنه عرفنا الشمس يكسف
اا القمر كسف وإذا يحجبها ولهذا تحتها القمر هو أنه عرفنا النجوم من شيئ
يكسققفه ل منهققا شيء هو يكسف ول والشمس النجوم كل يكسف القمر

وقد ينكسف فحينئذ عنه الشمس نور فتحجب تحته الرض لن الرض إل
ثققم حولهققا يسير تجري النجوم بعض يكسف القمر أن وغيري أنا شاهدت
الكواكب هذه علو عن أو منزلة عن نازل القمر أن على يدل وهذا يغطيها

.
ثابتققة الشققمس : إن يقققول من قول على : الرد الكريمة الية فوائد ومن
علقى يقدور القمققر وأن ثابتققة : إنهقا يقولقون أنهققم والعجققب تقدور ل وأنها

اا الحكققم جعققل وتعققالى سققبحانه اللققه لن غلققط وهذا الرض : قققال واحققد
ذلققك وأثبتنققا بالدوران السبح فسرنا ) فإذا) يسبحون فلك ف ي (( كل
اا فلنثبته للقمر .  للشمس أيض

: " قققال المؤلف تفسير من شرحناها ما كلمة عندي  ، تعالى الله قال ثم
والليققل والقمققر الشمس ؟ من " نزلوا العقالء منزلة نزلوا يسنيرون

ضققمير الواو ، للعقلء هي التي بالواو أتي بأن وذلك العقلء منزلة والنهار
فغير النسوة بنون لهم يؤتي العقلء غير ، العقلء لضمير إل تأتي ل الجمع
اا إليهققم نضققيف أن أردنققا إذا العقلء بنققون نققأتي الجمققع سققبيل علققى شققيئ
ال فتقول بالميم أو بالواو نأتي والعقلء ، النسوة أربابهم ركبهن : البل مث

أو قققدمن : البققل وتقققول للعاقققل الميم لن أربابهن ركبهن البل تقل ول
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) أتققي) (( يسبحون هنا للعاقل الواو لن : شربوا تقول ول شربن البل
" بإضققافة الععاقللل منزلللة نزلت إنهعا: "  يقققول للعاقققل الققتي بققالواو
.  والعقل الرادة ذي من يكون إنما والجريان إليها والجريان السبح

عة تعققالى قققال ثققم ليلل لوآ مم ((  كهلل منللعا لل لنللعا لأ مل لم مم لح كهلل لت مي رر قققراءة ) وفققي) كذ
فك ففل ي((  الصققول آباءهم ) أي) (( ذريعاتهم مللل كف مل نققوح سققفينة ) أي) ا

فن(( كحو مش لم مل لنعا ،  المملوء))  ا مق لل لخ لو مم ((  كه من لل فه فم فل مث فلك مثل ) أي) فم
عققز الله لتعليم والكبار الصغار السفن من شكله على عملوه ما وهو نوح

لمعا(( وجل لن   كبو لك مر اا للناس ) أي) لهم (( آية )) لي شققيء أي على جميع
اا فيققه " لكن بذلك نسلم ونحن قدرتنعا عل ى: "  المؤلف يقول ؟ أيضقق

لنققا فآية عليهم ونعمه بالخلق وجل عز الله رحمة وهو آخر شيء على آية
عز الله سخره الذي الفلك هذا علينا وفضله ورحمته الله قدرة على دالة
النققاس ويحمققل جهققة إلققى جهققة من الرزاق يحمل البحر في يجري وجل

على الدالة اليات من فهذا مصلحتنا فيه ما كل ويحمل المواشي ويحمل
)) ذريتهللم حملنللعا (( أنعا:  وقققوله رحمتققه وعلققى وجل عز الرب قدرة
ذريتهققم حملنقا لهققم وآيققة يعنقي المبتقدأ هي مصدر تأويل في الجملة هذه

" الصققول آبققاءهم : " أي المؤلققف ) قال) (( ذريعاتهم ) و) (( ذريتهم
اللغققة فققي المعققروف أن مققع الباء يعني الصول هنا الذرية المراد فجعل

: تعققالى اللققه قققال كمققا البققاء وليسققوا الفققروع هققم الذريققة أن العربيققة
مد لق لل لو لنعا ((  مل لسل مر أ

رحلعا ل لم كنو فهنيل لرا مب فإ لنلعا لو مل لع لج لملعا ففل ي لو فه فت مي رر لة كذ مو كبل نن ال
لب لتعا فك مل اليقة تفسقير فققي مقذهبه ذهققب ومقن والمؤلف]26)[الحديد:) لوا

مققن مققأخوذة لنها والفروع الصول بين مشترك لفظ الذرية : " إن يقول
على يدل الية سياق : إن يقولون " ثم والفروع للصول كائن والذرء ذرأ

عة ، ذلك لي لوآ مم ((  كه منعا لل لنللعا لأ مل لم مم لح كهلل لت مي رر فك ففلل ي كذ مللل كف مل فن ا كحو مشلل لم مل )) ا
معهققم فسققيحملون حملققوا إذا معهققم الموجودون ) الصغار) (( ذريتهم

غير وهي آية ذلك يكون فكيف بعد ياتي فيمن بالذرية المراد كان وإن هم
اا ؟ لهم مشهودة الصققغار لن الصققول بالذريققة المققراد يكققون أن يتعين إذ

آبققائهم مققع إل يحملققون ل الغققالب لن لبققائهم حمققل حملهققم المشهودين
؟ إيققش لمن آية يكونون ل بعد فيما يأتون الذين المشهودين غير والصغار

ذهققب الققذي وهققذه الباء بالذرية المراد يكون أن فتعين يشاهدها لم لمن
اا كان ما يخالف لكنه الية ظاهر يوافق المؤلف إليها مققن اللغة في معهود

بالضققمير المققراد أن إلققى العلمققاء بعض ذهب ولهذا الفروع هم الذرية أن
ال كنققوح جنسققهم ذرية ) أي) (( ذريتهم والمعنى العين ل الجنس هنا مث
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فققي ذريتققه اللققه فحمققل بشققر آدمي جنسنا من والسلم الصلة عليه نوح
مد العربية اللغة في يمتنع ل : وهذا قالوا المشحون الفلك لق لل لو لنللعا ((  مق لل لخ

لن لسعا فلن من ا نة فم لل من كسال نن فملل مم*  فطنيلل كه كثلل لنللعا مل لع رة لج لفلل مط نر ففلل ي كن لرا لقلل
نن فكني وليققس النسققان جنققس ) أي) (( جعلنللعاه]12:13)[المؤمنققون) لم

؟ غيققره أو السققللة مققن خلق الذي آدم هو هل نطفة جعل الذي لن عينه
اا شك بل غيره فققي الضمير فليعد الجنس باعتبار آدم إلى عاد فالضمير إذ
الجنس باعتبار نعم ؟ إيش باعتبار الموجودين ) إلى) (( ذريتهم:  قوله
المحمولققة هققي وذريتققه آدمي بشر لنه نوح : هو قالوا ؟ الجنس هو فمن

الصقلة عليقه نقوح وهقو جنسقهم ذرية أي ذريتهم خلقنا أنا المعنى فيكون
مققا مثلققه مققن لهققم وخلققق المشققحون الفلققك فققي ذريتققه حملت والسلم
اا قريب وهذا يركبون أن إلققى هققذا إلققى ويشققير اليققة ظاهر يخالف ول جد

قققوله منهققا ويصققنعون بهققا يعتققبرون نوح بعد لمن آية جعلت السفينة هذه
مد:  القمر سورة في تعالى لق لل لو لهعا ((  لنعا مك لر رة لت ليلل مل آ لهلل من لف نر فملل فك مد )) كملل

اا عليه نتكلم الله شاء إن ثالث رأي فيه]15[القمر: . نعم غد
...:  الطالب
: إن قققالوا الققذين بصققحيح ليققس هققذا نعققم أي ، صحيح غير ، : نعم الشيخ

نقققول قققدير شققيء كل على والله وقت كل في يقع والخسوف الكسوف
فققي إل للشمس كسوف أل العادة أجرى تعالى الله لن بصحيح ليس هذا

البققدار ليققالي في إل للقمر خسوف وأل الشهر آخر في الستسراء ليالي
غربت أن بعد عرفة في الكسوف وقع إذا الئمة من قال من قول ويكون

بواقققع وليققس فرضققي أمر هذا يقال يدفع ثم يصلي فإنه وقع إذا الشمس
. هذا يقع أن يمكن ول

... الحسين موت يوم في تكسف الشمس بأن : يحتجون الطالب
أو صحيح غير الكسوف أن إما هذا... هذا صحيح هو ما ، الحسين:  الشيخ
اا ويحتجون صحيح غير التاريخ هققذا إبراهيققم مققات يققوم كسققفت بققأن أيضقق
عاشر في مات إبراهيم إن يقولون هم ، إبراهيم مات يوم كسفت صحيح

اا صحيح غير وهذا الول ربيع تسقع في الشمس كسفت أنها والصحيح أيض
ممكققن غيققر هذا نعم الموضوع في إشكال فل هذا وعلى شوال وعشرين

بققأس ل آية كانت إذا آية تكون أن إل تختلف يمكن ل مطردة سنة هذا لن
. نقر نحن ولهذا القمر انشقاق مثل
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